Załącznik do Uchwały Nr XXII/12/2021
Rady Gminy Rozprza
z dnia 25 lutego 2021 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków Gminy Rozprza na trwałą likwidację ogrzewania
węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Rozprza;
2) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rozprzy;
3) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rozprza;
4) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);
5) Beneficjencie – należy przez to rozumieć wnioskodawcę, któremu została udzielona dotacja;
6) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza, o
którym mowa wart. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) obejmujące trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na
paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kocioł gazowy lub olejowy,
elektryczne, pompę ciepła, paliwo stałe);
7) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Rozprza dotację celową w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),
która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia;
8) budynku – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny albo lokal mieszkalny na terenie Gminy
Rozprza, w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dotacją.
§2
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych na
paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie proekologiczne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne,
pompy ciepła, paliwa stałe) w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na
terenie Gminy. Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości technicznych
podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
2. Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie ilości zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do
powietrza, w szczególności pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)piranu ze źródeł tzw. „niskiej emisji”

pochodzących z domowych systemów grzewczych, w których spala się paliwo o złej charakterystyce
oraz niskich parametrach grzewczych.
3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja w budynku wszystkich
dotychczasowych pieców lub kotłów węglowych niespełniających warunków technicznych
wskazanych w §2 ust. 6 pkt 1. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna likwidacja pieców
objętych opieką konserwatora zabytków oraz posiadających wysokie walory estetyczne pod
warunkiem, że piece te nie będą połączone z przewodem kominowym.
4. W przypadku jeżeli w budynku zainstalowany jest inny - dodatkowy system grzewczy, warunkiem
zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez wszystkie systemy grzewcze
kryteriów ekologicznych określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Dopuszcza się posiadanie w budynku jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek, dla
którego nie wydano odpowiedniego atestu energetyczno-ekologicznego w klasie A lub równoważnej,
pod warunkiem, iż urządzenie to służy do ogrzewania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada
wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń.
6. Ustala się następujące wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji:
1) w przypadku braku możliwości technicznej zmiany kotłów/pieców węglowych na paliwo
gazowe, dopuszcza się wymianę na ogrzewanie za pomocą kotłów na paliwo stałe (węgiel,
ekogroszek lub biomasa), które muszą spełniać łącznie następujące wymogi:
a) wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100. z 2016 r. L 346, str. 51),
b) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (za wyjątkiem instalacji
zgazowujących paliwo), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów
umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania
określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji kotła),
c) kocioł spełniający wymogi emisyjne 5. klasy.
2) w przypadku kotłów na drewno możliwe jest zastosowanie tylko kotłów gazujących;
3) wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE;
4) moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania
budynku/mieszkania na ciepło;
5) wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe;
6) instalacja musi być zamontowana zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz
zaleceniami producenta.

Rozdział 2.
Ogóle zasady udzielania dotacji

§3
1. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), pod warunkiem, że
przedsięwzięcie związane z wymianą pieca nie jest związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
2. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 1, posiadające prawo
własności lub użytkowanie wieczyste do nieruchomości lub lokalu położonego w granicach
administracyjnych Gminy i mającej miejsce zamieszkania na terenie Gminy.
3. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku
jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
§4
Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia
(kosztów kwalifikowanych):
1) koszt demontażu starych kotłów/pieców/palenisk węglowych;
2) koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania.
§5
1. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku lub kotłów na
przepracowany olej;
2) przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt
budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;
3) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach;
4) zakup i montaż ogrzewania kominkowego;
5) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego;
6) wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przypadku, gdy wcześniej lokal
lub budynek mieszkalny posiadał system ogrzewania ekologicznego;
7) modernizację istniejącego ogrzewania proekologicznego;
8) zakup instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewczemu, czy pokrycie kosztów
przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji;
9) refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej z Gminą.
§6
Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające
normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski oraz trwale związane z instalacją grzewczą
nieruchomości.
§7
Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego.

Rozdział 3.
Wysokość dofinansowania i tryb postępowania
§8
Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, o których mowa w § 4, nie więcej jednak niż 3.000,00
zł (słownie: trzy tysiące złotych) na jeden budynek lub lokal mieszkalny.
§9
1. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek złożony w Urzędzie Gminy. Datą złożenia wniosku jest
dzień jego wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Rozprzy.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
4. Wnioski o przyznanie dotacji należy złożyć przed zakupem i zainstalowaniem nowego źródła ciepła,
w terminie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku, począwszy od dnia wejścia w życie uchwały.
5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.
6. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do
uzupełnienia, podlegają odrzuceniu. O konieczności uzupełnienia wniosku, wnioskodawca zostanie
poinformowany pisemnie, wraz z podaniem terminu złożenia brakujących/skorygowanych
dokumentów (maksymalnie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia).
7. Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej.
8. Gmina zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli zgodności opisu zamierzonego działania ze
stanem faktycznym. Kontrolę przeprowadza upoważniony pracownik Urzędu Gminy i sporządza z niej
protokół. O kontroli Wnioskodawca zostanie zawiadomiony telefonicznie, bądź pisemnie (w
przypadku braku możliwości zawiadomienia telefonicznego).
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt.
10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.
11. Korzystając z dotacji gminnej można ją połączyć z innym otrzymanym dofinansowaniem. Ważne
aby nie zaszło podwójne dofinansowanie na te same koszty kwalifikowalne. Należy również
zorientować się czy podmiot udzielający drugiego dofinansowania dopuszcza korzystanie
z dofinansowania udzielanego przez Gminę, oraz że spełnione zostaną wytyczne dla obu programów.
§10
Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska, w przypadku gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, zobowiązane są dołączyć zgodę na
realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

§11
Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie
Gminy.
§12
1. Wójt może odmówić udzielenia dotacji w przypadku:
1) niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie;
2) wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie Gminy na dofinansowanie
przedsięwzięć;
3) wskazania we wniosku terminu realizacji zadania niegwarantującego wykonania
przedsięwzięcia w danym roku budżetowym;
4) braku możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 9 ust. 8, z przyczyn
leżących po stronie Wnioskodawcy;
5) stwierdzenia w trakcie kontroli, o której mowa w §9 ust. 8, że zadeklarowane we wniosku
kotły/piece/paleniska przewidziane do likwidacji zostały już zdemontowane lub nie są
trwałym wyposażeniem lokalu;
6) podania przez Wnioskodawcę nieprawdziwych informacji;
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 prawidłowe, pod względem formalnym i
merytorycznym wnioski, będą realizowane w pierwszej kolejności po zabezpieczeniu w budżecie
dodatkowych środków w danym roku.
3. W przypadku nie przyznania dotacji w danym roku, z powodu wyczerpania środków
zarezerwowanych w budżecie Gminy, należy ponownie złożyć wniosek w kolejnym roku. Prawidłowo
złożone wnioski będą korzystały z pierwszeństwa.
§13
1. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony (telefonicznie, w przypadku braku możliwości listownie) o
przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacyjnej, zwanej dalej umową.
2. Niestawienie się Wnioskodawcy do podpisania umowy uznaje się za rezygnację z dotacji, o ile
przed upływem wskazanego terminu Wnioskodawca nie wystąpi do Wójta o zmianę tego terminu.
§14
Wnioskodawca podpisując umowę, zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia i jego rozliczenia w
terminie i na zasadach w niej określonych.
§15
1. Po zrealizowaniu inwestycji, maksymalnie wciągu 14 dni, wnioskodawca złoży wniosek o
rozliczenie dotacji celowej wraz z następującymi dokumentami (kserokopiami – oryginały do wglądu):
1) Fakturami VAT lub rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty związane z zakupem i
montażem nowego źródła ciepła (z potwierdzeniem dokonania zapłaty);

2) Dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła,
danymi technicznymi nowego źródła ciepła lub dokumentacją techniczną, zgodnie z
warunkami określonymi w §2 oraz §6;
3) Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji,
zgodnie z warunkami określonymi w §2;
4) Dokumentacją zdjęciową zrobioną przed i po wymianie kotła;
5) Dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez
uprawnionego przedsiębiorcę;
6) Protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została
wykonana.
2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej wraz z wykazem niezbędnych załączników stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§16
Realizacja przedsięwzięcia powinna nastąpić w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż
do 31 października danego roku.
§17
1. Wypłata dotacji może być poprzedzona przeprowadzeniem oględzin przez uprawnionych
pracowników Urzędu Gminy w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania przedsięwzięcia.
2. Gmina może dokonać weryfikacji dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków poprzez
sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.
3. Warunkiem wypłaty dotacji jest wykonanie przez Wnioskodawcę prac związanych z podłączeniem
nowego kotła do instalacji centralnego ogrzewania oraz złożenie wniosku o rozliczenie dotacji.
§18
Dotacja wypłacona zostanie na konto wskazane przez Beneficjenta w umowie dotacji celowej z
budżetu Gminy, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia rozliczenia, nie później niż do 30 grudnia.
§19
1. Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją i przestrzegania
zapisów niniejszego Regulaminu oraz umowy przez okres trwałości przedsięwzięcia wynoszący 5 lat,
licząc od dnia otrzymania dotacji.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zrealizowanego zadania w terminie, o
którym mowa w ust. 1 oraz wezwania Beneficjenta w celu złożenia wyjaśnień w przypadku
nieprzestrzegania postanowień uchwały i umowy, np. w postaci zamontowania dodatkowego źródła
ogrzewania na paliwo stałe.
3. Jeżeli okres trwałości przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 będzie krótszy niż 5 lat, lub w
wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2 zostanie stwierdzone nieprzestrzeganie zapisów uchwały i
umowy, przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości
podatkowych na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków Gminy Rozprza
na trwałą likwidację ogrzewania węglowego
i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi

………………………..................
(miejscowość, data)

Wójt Gminy Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rozprza
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

I.

Dane Wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy …………………..……………………………………………………………………...
2. Adres zamieszkania ……………..………………………………..…………………………………………………………….………..
3. Numer telefonu ………………………………………….………….……………………………………………………………...........
4. PESEL ……………………………………………………………….…….……………………………..……………………………………….
5. Seria i numer dowodu osobistego …………….………..………………………………..……………………………………….
II.

Składający wniosek:

osoba fizyczna
III. Lokalizacja inwestycji:

1. Adres lokalu/budynku: …………………………………………………………………………………………
2. Nr ewidencyjny działki: ……………………………………………………….……………….……………..
3. Nazwa obrębu ewidencyjnego …………………………………………………………………………..……

IV. Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania:

własność
współwłasność ustawowa małżeńska
współwłasność
użytkownik wieczysty

V.

Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest
działalność gospodarcza (dotyczy sytuacji kiedy działalność jest prowadzona, a nie jedynie
zarejestrowana):
tak
nie

VI.

Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest
działalność gospodarcza w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa.
tak
nie

VII. Charakterystyka zadania
1. Obecnie posiadam piec klasy ….. emisyjnej/ pozaklasowy*1zamontowany w roku …………..
2. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: …………………………………. zł
3. Moc planowanego do zainstalowanego ogrzewania: ……………….……..…………kW
4. Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania:

ogrzewanie gazowe
ogrzewanie olejowe
ogrzewanie elektryczne
pompa ciepła
paliwo stałe

5. Powierzchnia ogrzewana lokalu: ……..…………m2
6. Liczba pieców/kotłów węglowych planowanych do trwałej likwidacji: .…………szt.
7. Liczba pieców węglowych planowanych do pozostawienia:………..….…………szt.

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………
Czy planuje się pozostawienie kominka:

8.

tak
nie
Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………..
* właściwe zaznaczyć

VIII. Planowany termin zakończenia prac: ......................................................................................................

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulamin udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację
ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.
2. Wszystkie posiadane piece węglowe na paliwo stałe w liczbie ............, w ramach zmiany systemu
ogrzewania zostaną trwale zlikwidowane.
3. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji.
4. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………
(czytelny podpis)

Załączniki do wniosku*:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/budynkiem/lokalem mieszkalnym uprawniający do
prac związanych z wymianą źródła ciepła, np.:
- kserokopia aktu notarialnego,
- wydruk elektronicznej księgi wieczystej,
- odpis księgi wieczystej (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
- uproszczony wypis z rejestru gruntów (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
- inne, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości/budynku/lokalu mieszkalnego
zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na wymianę dotychczasowego źródła
ciepła.
3. Dokumentację fotograficzną pieca/kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji.
4. Pełnomocnictwo, w sytuacji działania przez pełnomocnika, wraz uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

* właściwe zaznaczyć

Uwagi:
1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć poprzez
wstawienie znaku X.
2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy w Rozprzy.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków Gminy Rozprza
na trwałą likwidację ogrzewania węglowego
i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi

.............................................
(miejscowość, data)
……………………………………….
imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy
……………………………………….
adres zamieszkania/ siedziby
………………………………………
tel. kontaktowy
Wójt Gminy Rozprza
Al. 900-lecia 3
97-340 Rozprza

Rozliczenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Rozprza
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Zgodnie z umową Nr ………………………………. z dnia …………….. przedkładam/y rozliczenie obejmujące:
1) Kserokopie opłaconych faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji

(przedłożenie kserokopii oraz udostępnienie oryginału do wglądu);
Lp.

Nr faktury/rachunku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suma łącznie

Data wystawienia
faktury/rachunku

Data zapłaty
faktury

Kwota

Kwota

netto

brutto

2) potwierdzenie zapłaty za wykonanie zadania (potwierdzenie wykonania przelewu bądź
pokwitowanie zapłaty gotówką, w przypadku przedłożenia kserokopii-udostępnienie oryginału do
wglądu);
3) dokumentację fotograficzną zamontowanego źródła ogrzewania;
4) certyfikat spełnienia wymagań 5 klasy emisji spalin (określonych w normie PN-EN 303/5:2012)
wydanego przez niezależną jednostkę, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz
wymagań ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe;
5) dokumenty potwierdzające parametry zainstalowanego źródła ogrzewania oraz gwarancję
producencką;
6) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony
przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
7) protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana.

………………………………….…………….……
(czytelny podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców)

UMOWA DOTACJI
na realizację inwestycji polegających na trwałej likwidacji ogrzewania węglowego
i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi
Zawarta w dniu ………… w Rozprzy pomiędzy:
Gminą
Rozprza
z
siedzibą
w
Rozprzy,
Al.
900–lecia
3,
97-340
Rozprza
NIP 771-26-57-591, REGON:000549252, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza
Bogdana Góreckiego, zwaną dalej Dotującym,
a
Panią/Panem………………………………., zamieszkałym ……………………….., PESEL……………………..,
legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez………………… o nr …………………….., zwaną/ym
dalej Dotowanym.
§1
Gmina Rozprza działając w oparciu o art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 i art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), udziela
Dotowanemu na Jego wniosek złożony dnia ……….. dotacji w wysokości 50% kosztów
kwalifikowanych wskazanych w §4 Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków Gminy
Rozprza na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami
grzewczymi, nie więcej jednak niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) na dofinansowanie
zadania polegającego na zmianie istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.
§2
Dotacja obejmuje wymianę źródła ogrzewania w domu jednorodzinnym /lokalu mieszkaniowym/
budynku wielorodzinnym zlokalizowanym pod adresem………………………….. na nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr działki ………. w obrębie……………………..
Dotowany oświadcza, że:
a) zlikwidowane zostaną wszystkie kotły i piece opalane paliwem stałym,
b) zamontowany zostanie nowoczesny kocioł c.o. …………………………………, który posiadać będzie
gwarancję producencką i instrukcję obsługi w języku polskim oraz spełniać będzie wymogi 5 klasy
emisji spalin i ekoprojektu.
§3
1. Dotowany zobowiązuje się wykorzystać dotację na dofinansowanie zadania, o którym mowa w §1,
którego planowany koszt wynosi………………… (słownie……………..). Termin zakończenia zadania
i uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego ustala się na dzień 31 października 20….r.
2. Dotowany zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania. Po jego zakończeniu, zobowiązuje się
przedstawić dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór zadania, uzyskania efektu rzeczowe
i ekologicznego oraz końcowe rozliczenie finansowe zadania, w ciągu 14 dni od zakończenia
zadania.
3. Zakończenie zadania zostanie potwierdzone:

a) opłaconymi fakturami lub rachunkami wystawionymi na Dotowanego, potwierdzającymi
poniesione wydatki (przedłożenie kserokopii oraz udostępnienie oryginału do wglądu),
b) potwierdzeniem zapłaty za wykonanie zadania (potwierdzenie wykonania przelewu bądź
pokwitowania zapłaty gotówką, w przypadku przedłożenia kserokopii-udostępnienie oryginału do
wglądu),
c) dokumentacją fotograficzną zamontowanego źródła ogrzewania,
d) certyfikatem spełnienia wymagań 5 klasy emisji spalin (określonych w normie PN-EN 303/5:2012)
wydanym przez niezależną jednostkę, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz
wymagań ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
e) dokumentami potwierdzającymi parametry zainstalowanego źródła ogrzewania oraz gwarancją
producencką,
f) dokumentem potwierdzającym demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji –
wystawionym przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
g) protokołem z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została
wykonana.
W przypadku przeprowadzenia oględzin podstawą do rozliczenia dotacji będzie protokół
z przeprowadzonych przez upoważnione przez Wójta Gminy Rozprza osoby oględzin, których celem
będzie sprawdzenie i udokumentowanie prawidłowej realizacji zadania. Oględziny zostaną
przeprowadzone niezwłocznie po przedłożeniu kompletnego zestawu dokumentów rozliczeniowych.
§4
Kwota
dofinansowania
zostanie
przekazana
na
numer
rachunku
bankowego
………………………………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia rozliczenia,
nie później niż do 30 grudnia.
§5
Dotowany wykonuje zadanie samodzielnie, ponosząc pełną odpowiedzialność za jego prawidłową
realizację, w tym za wybór wykonawcy i rozliczenie finansowe.
Dotujący zastrzega sobie prawo do kontroli trwałości wykonania zadania w ciągu 5 lat od daty jego
zakończenia.
§6
Dopuszcza się możliwość negocjacji warunków umowy, w razie wystąpienia okoliczności
zmieniających warunki realizacji zadania, na które strony nie miały wpływu pomimo zachowania
należytej staranności.
§7
1. Niewykonanie zadania w terminie określonym w §3 ust. 1 oraz nieprzystąpienie do rozliczenia
końcowego zadania w terminie określonym w §3 ust. 2 jest równoznaczne z utratą prawa do
nierozliczonej i niewypłaconej kwoty dotacji.
2. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku:
a) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Wójta Gminy Rozprza w okresie
do 5 lat od daty realizacji przedmiotu umowy,
b) w przypadku używania starego systemu grzewczego lub innego o gorszych parametrach niż ten, na
który została przyznana dotacja,
c) innych okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
3. Termin zwrotu udzielonej dotacji ustala się do 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których
mowa w ust. 1.

4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, naliczane są odsetki w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
§8
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie „Regulamin udzielania dotacji
celowych ze środków Gminy Rozprza na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go
proekologicznymi systemami grzewczymi” oraz przepisu Kodeksu cywilnego.
§9
Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Dotującego.
§10
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Dotowanego oraz dwa
dla Dotującego.

………………………………
Dotujący

………………………………
Dotowany

